
Preliminärt godkända vapen för införande
i Svenskt Vapenregister
Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av
adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen
för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart
utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande
vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk@heraldik.se eller post:
Martin Sunnqvist, Hantverkargatan 9 D, 261 51 Landskrona. Sista dag för invändning
är den 1 maj 2009.

Februari 2009Nr 4

Jonas Lidén, Askim
Ansökan 2007:54
Sköld: I svart en stråle av silver och tre ginbalksvis ordnade spikkors av
motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Framför en flamma av guld en sittande svart grip med
röd beväring.

Torsten Laneryd, Svedala
Ansökan 2007:57
Sköld: Delad i silver, vari en av ett inböjt mantelsnitt bildad svart ginstam,
och svart, vari en med det övre fältet förenad, nedtill utböjd stolpe av
silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En störtad torshammare av guld med en från skaftet
uppkommande röd stjärt av glada.
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Tommy Lindström, Sundsvall
Ansökan 2007:71
Sköld: I blått två korslagda hillebarder av guld, från vars skärningspunkt
utgår stolpvis två lindblad av silver med sammanväxta stjälkar slingrande
sig vid skärningspunkten om hillebarderna samt bjälkvis två från
skärningspunkten framkommande flammor av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En fyr av silver med vingar av guld och krönt av en sol av
guld.

Daniel Sörlöv, Hägersten
Ansökan 2008:3
Sköld: I blått en hillebard korslagd med ett störtat svärd, överlagda med
en stolpvis ställd fjäderpenna och åtföljda på vardera sidan av en ring, allt
av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, hållande
ett blått ankare.

Christer Sanderson, Kristiansborg
Ansökan 2008:5
Sköld: I grönt övre hälften av ett genomgående klöverbladskors av guld,
åtföljt ovan av två frånvända avslitna griphuvuden och nedan av ett
lejonansikte, alla av guld med röd beväring.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett klöverbladskors av guld mellan två gröna vingar.

Andreas Wannerwall, Stockholm
Ansökan 2007:83
Sköld: I fält kluvet i guld och blått, en dubbellejonörn kluven i svart och
guld och med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två örnvingar, en av guld och en svart.
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Tony Douhan, Helsingborg
Ansökan 2008:6
Sköld: I blått två frånvända tuppar ovanför fyra klöverblad, ställda en,
två och en, allt av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En tupp hållande ett klöverblad i näbben, allt av silver.

Krister Backryd, Rojales Alicante, Spanien
Ansökan 2008:8
Sköld: I silver en svart vinge med pennorna belagda med varsin droppe av
guld, nedtill avslutad med en svart hand hållande en svart lyra.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En balansvåg av guld.

Günther Koerffer, Ulricehamn
Ansökan 2008:9
Sköld: I blått ett lejon av guld med röd beväring hållande en korg av guld
varur två uppskjutande korslagda pilar av guld, samt däröver en av en
tinnskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring uppstigande ur en
korg av guld och i höger tass hållande två korslagda pilar av guld med röda
fan.

Patrik Kjellström, Eskilstuna
Ansökan 2008:11
Sköld: I blått en heraldisk källa av silver och blått med stolpvis ställda
vågskuror och de mittersta tre partierna, av silver, blått och silver, nedtill
utdragna medelst vågskuror och utfallande, allt mellan två svärd av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Två armar av silver med blå bepansring gemensamt
hållande en skål av guld med droppar av silver fallande från dess brädd.
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Hans Qvarfordt, Torshälla
Ansökan 2008:13
Sköld: I fält kluvet i silver och blått, ett genomgående brospann, kluvet i
rött och guld, åtföljt ovan av en röd fembladig blomma och en femuddig
stjärna av guld samt nedan av en halv röd fembladig blomma sammansatt
med en halv femuddig stjärna av guld.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: Ett torn av silver krönt med en halv röd fembladig blomma
sammansatt med en halv femuddig stjärna av guld.

Johan Svantesson Sjöberg, Ulricehamn
Ansökan 2008:14
Sköld: I blått en sänkt sparre ovan åtföljd av två snedrutor och nedan av
en simmande svan med lyftade vingar, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En liljehaspel av guld mellan två blå vingar med vingpennor
av guld.

Martin Svensson, Lund
Ansökan 2008:17
Sköld: Medelst vågskuror kvadrerad i blått och silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta av silver och de båda
yttre blå.

Tico Joakim Söderlindh, Gustavsberg
Ansökan 2008:12
Sköld: I guld en grön lindgren med nio blad.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande tiger av guld med svarta ränder och röd
beväring i höger tass svingande en värja av guld med rött fäste.
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Thomas Falk, Borås
Ansökan 2008:19
Sköld: I svart en fläkt falk, ovan åtföljd av en och nedan av tre femuddiga
stjärnor, ordnade två och en, allt av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En femuddig stjärna mellan två vingar, allt av guld.

Olof Gunnar Christian Hägerlund, Ludvika
Ansökan 2008:20
Sköld: I fält, delat i blått och guld, en häger av silver med med röd beväring
stående på ett grönt treberg och hållande en svart sten i vänster fot.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En häger av silver med med röd beväring samt hållande
en svart sten i vänster fot.

Kristoffer Nilsson, Huskvarna
Ansökan 2008:23
Sköld: I rött tre i knippa korslagda fjäderpennor försedda med pilspetsar,
allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En hammare av guld mellan två röda vingar.

Slutligt godkända vapen införda i Svenskt
Vapenregister
Följande vapen har slutligt godkänts och förts in i Svenskt Vapenregister. Vapnen har
kungjorts såsom preliminärt godkända i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 3
september 2008 (Vapenbilden 75:2008). De anförs här med registreringsnummer,
antagarens efternamn, ansökningsnummer samt blasoneringen med eventuell justering
till följd av Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik yttrande och
Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning.
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SV-43 Blanksvärd (2007:30) Sköld: Styckad i rött, vari ett balkvis ställt svärd av silver, och silver, vari ett
blått lejon. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En vildman av silver med grön björklövskrans på
huvudet och kring länderna, hållande framför sig en blå yxa och en blå spade lagda i andreaskors.

SV-44 Virdelo (2007:52) Sköld: I rött ett lodjur av guld med svarta fläckar och beväring av silver på ett
treberg av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett rött armborst, upp till bågsträngen
omslingrat av två lindkvistar av guld.

SV-45 Lostedt (2007:55) Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld med röda fläckar och röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två vesselhorn delade i guld och blått.

SV-46 Hammarström (2007:56) Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå stolpe, åtföljd dexter av tre röda
liljor och sinister av en svart hammare med rött skaft. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En plym
av naturfärgade påfågelfjädrar.

SV-47 Andersson (2007:63) Sköld: Tre gånger ginstyckad i guld, vari ett svart griphuvud, rött, silver, och
blått, vari en hermin av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En gående naturfärgad hermelin
med rött halsband.

SV-48 Mannbro (2007:64) Sköld: I blått en medelst tinnskura ovan och bågskura nedan bildad bjälke av
guld, åtföljd ovan av fyra spetsrutor av silver och nedan av en framifrån sedd båt av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat
med guld. Hjälmprydnad: Ett roder av guld med svarta beslag och röda spikhuvuden.

SV-49 Nordlander (2007:65) Sköld: Delad i silver, vari en svart häst i språng, och blått, vari sju sexuddiga
stjärnor av silver ordnade som stjärnbilden Karlavagnen. Hjälmtäcke: Blått, fodrat med silver. Hjälmprydnad: En
hand av silver hållande ett horn av guld.

SV-50 Burup (2007:66) Sköld: Kluven i rött, vari en pilbåge av guld med sträng av silver, och guld, vari en
svart ruta. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld mellan två röda oxhorn med
toppar av guld.

SV-51 Gårdö (2007:67) Sköld: Delad i två fält, det övre i sin tur tre gånger delat i blått, silver, rött, vari fyra
rutor av silver, och silver; det nedre blått, vari en åttauddig stjärna av guld belagd med en fyruddig röd stjärna.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppstigande röd tjurkalv med beväring av guld hållande
nedre hälften av en avbränd blå åra.

SV-52 Mannerheden (2007:75) Sköld: Av en blå balk styckad i silver, vari en på vänster ben stående röd
tupp, och guld, vari en blå lilja. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd,
av silver, och blå; den mittersta omlindad av ett band av guld bildande ett andreaskors.

SV-53 Paulsson (2007:77) Sköld: I fält, kluvet i blått och silver, en låga kluven i guld och rött, genomborrad
av ett bjälkvis ställt svärd av guld med rött fäste och uppskjutande från ett treberg av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Blått, fodrat med silver och guld. Hjälmprydnad: En uppstigande blå hund med röd beväring och
halsband av guld hållande ett stolpvis ställt svärd av guld med rött fäste med vänster tass om fästet och med höger
om klingan.

SV-54 Heckler (2007:79) Sköld: I rött en spets av guld belagd med en röd stridshandske och ovan åtföljd av
två avslitna griphuvuden av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En grip av guld med röd
beväring.

SV-55 Rosholm (2008:1) Sköld: I guld fem i kors ställda röda rosor över en av ett bågsnitt bildad röd stam.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En till ett kors spaljerad grön rosenbuske med fem röda rosor
på en grön kulle.

SV-56 Jonlund (2008:2) Sköld: I rött fyra liljor, ställda en, en och två, mellan två stolpvis ställda
fjäderpennor med fanet vänt inåt, allt av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppskjutande
rött örnhuvud med beväring av guld, i näbben hållande en stång av guld med en röd vimpel belagd med fyra
bjälkvis ordnade liljor av guld.
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Förnyad granskning och ställningstagande
till invändningar
Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av
de adjungerade ledamöterna, vid förnyad granskning av preliminärt godkända vapen
beslutat avslå ansökan om registrering av tidigare preliminärt godkända vapen.

Nyh (ansökan 2007:38). SVK godkände vapnet i Meddelanden nr 2, februari 2008.
Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik (SNGH) har invänt (jfr 14 §
vapenregistrets statuter och p. 4.5 SVK:s arbetsordning) mot hjälmprydnaden, två böjda
bepansrade armar av silver med obehandskade naturfärgade händer gemensamt i skaftet
hållande en stolpvis ställd uppåtvänd svart tjuga med skaft av guld, att naturfärg absolut
skall undvikas i nyskapad heraldik.

SVK (ledamöterna Stolt, Nevéus, Bylander och Sagerlund) bifaller SNGH:s
invändning. Ledamöterna Stolt och Bylander anför: Även om en restriktiv princip är att
föredra framför en absolut förbudsregel, bör vi följa den inriktning SNGH, som är ett
överordnat och auktoritativt organ, uttalat. Ledamoten Stolt har för egen del tillagt:
Dessutom är naturfärgade händer inte en bestämning, utan är helt beroende av var
dessa hör hemma.

Ledamöterna Nevéus och Sagerlund och är skiljaktiga beträffande motiveringen
och bifaller SNGH:s invändning på det av SNGH anförda skälet, att naturfärg absolut
skall undvikas i nyskapad heraldik.

Ledamöterna Sunnqvist, Berlin och Wasling är av skiljaktig mening och avslår SNGH:s
invändning med följande motivering: Vi delar SNGH:s uppfattning att naturfärg normalt
inte skall förekomma i nutida heraldik men anser till skillnad från SNGH att undantag
kan göras om det finns särskilda skäl för det. Vapen Nyh har en komposition där
bepansrade armar av silver håller ett skaft av guld. Kompositionen som sådan är heraldiskt
godtagbar. Det skulle föra för långt att kräva att armarna och skaftet hade färg i stället
för metall för att kunna framställa händerna i metall. Att framställa händerna i en färg
vore principiellt möjligt men ovanligt i heraldisk tradition. Att låta händerna vara
naturfärgade är en naturlig lösning för den komposition som gäller och skall därför
tillåtas.

Scharp (ansökan 2007:45). SVK godkände vapnet i Meddelanden nr 2, februari 2008.
Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik (SNGH) har invänt (jfr 14 §
vapenregistrets statuter och p. 4.5 SVK:s arbetsordning) mot skölden i silver två ur en
framvällande blå molnsky framkommande naturfärgade armar spännande en pilbåge med
pil, allt rött och åtföljt nedan av en gräsbevuxen grön mark att naturfärg inte skall förekomma
i dagens heraldik.

SVK (ledamöterna Stolt, Nevéus, Bylander och Sagerlund) bifaller SNGH:s
invändning. Ledamöterna Stolt och Bylander anför: Även om en restriktiv princip är att
föredra framför en absolut förbudsregel, bör vi följa den inriktning SNGH, som är ett
överordnat och auktoritativt organ, uttalat. Ledamoten Stolt har för egen del tillagt:
Dessutom är naturfärgade armar inte en bestämning, utan är helt beroende av var dessa
hör hemma.
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Svenska Vapenkollegiet
Martin Sunnqvist, ordförande,
Lars C Stolt
Clara Nevéus
Vladimir Sagerlund, har endast deltagit i

beslut om ansökan 2007:38, 45, 57, 71,
83, 2008:15, 17, 19, 20, 23

Jesper Wasling, har endast deltagit i beslut
om ansökan 2007:38, 45, 83, 2008:15

Jens Christian Berlin
Eric Bylander
Adjungerade ledamöter:
Ronny Andersen
Wilhelm Brummer
Kaare Seeberg Sidselrud

e-post: svk@heraldik.se
hemsida: www.heraldik.se/svk
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Ledamöterna Nevéus och Sagerlund är skiljaktiga beträffande motiveringen och
bifaller SNGH:s invändning på det av SNGH anförda skälet, att naturfärg inte skall
förekomma i dagens heraldik.

Ledamöterna Sunnqvist, Berlin och Wasling är av skiljaktig mening och avslår SNGH:s
invändning med följande motivering: Vi delar SNGH:s uppfattning att naturfärg normalt
inte skall förekomma i nutida heraldik men anser till skillnad från SNGH att undantag
kan göras om det finns särskilda skäl för det. Vapen Scharp är ett heraldiserat 1600-
talssigill. Även om färgsättningen är ny måste den kunna anpassas till den heraldiska sed
som tillämpades när vapnet ursprungligen antogs. Detta utgör ett sådant särskilt skäl att
naturfärg skall tillåtas.

Avslag på ansökning om registrering av
vapen i Svenskt Vapenregister
Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av
adjungerade ledamöter, beslutat avslå ansökan beträffande följande vapen.

Ansökan 2008:15. Sköld: I rött en åttauddig stjärna av silver åtföljd ovan av en ginstam
schackrutad i två rader i rött och silver.

SVK ser i och för sig inget hinder mot godkännande av denna sköld. Det är emellertid
känt för SVK att sökanden - ett aktiebolag - för skölden med en hjälmprydnad bestående
av ett rött monogram, bokstaven H krönt av kunglig krona, och åtföljd av två sköldhållare,
två stegrande vita hästar. Bokstäver skall inte förekomma i heraldiska vapen, användandet
av kunglig krona kräver statens tillstånd och sköldhållare är reserverade för högadliga
och furstliga vapen. Med hänsyn till att skölden används tillsammans med dessa –
otillåtna – attribut, och då ett godkännande lätt skulle kunna missuppfattas såsom
omfattande även dessa, anser sig SVK inte böra meddela godkännande för registrering
av enbart skölden.


